
 

 

„Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, 
zvěstujte den ze dne jeho spásu,  

vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi 
národy o jeho divech,  

neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, 
budí bázeň, je nad všechny bohy. “ 

Žalm 96, 2.-4. 
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Úkoly  
 
 7.9.    – Život podle evangelia 
14.9.   – Adventní naděje v praktickém životě 
21.9.   – Milovat milosrdenství 
28.9.   – Společenství služebníků 
    

 
Rozpis učitelů a kázání 
 

Datum Učitel SŠ Kázání SŠ dětí a 
mládeže 

7.9. K.Tyšerová M.Mikláš I.Burešová 

14.9. F.Tomanec H.Dona P.Chára 

21.9. P.Pimek M.Mroček I.Burešová 

28.9. K.Tyšerová H.Dona S.Mročková 

 
Blahopřání k narozeninám 
 
3.9. -  Božena Kimlerová   
8.9. – Jindřich Kimler 
 

 
ADRA Klub zdraví informuje 
 
26.9.2019 – 17.30 hodin v Tucan Café ValMez  
" Za dinosaury do Ameriky“ – beseda s Pavlem 
Kostečkou   



 

Svou budoucnost neznáme. Známe ale Toho, kdo ji zná... 
 
Největší pohyby ve 
společnosti a největší 
nutnost plánování asi 
přináší rok školní. Mění 
se jízdní řády dopravních 
spojení, mění se 
organizace času v 
rodinách, mění se 
programy v životě sboru, 
mění se rytmus a nabídka 
na úrovni společenského, 
pracovního, politického a 
kulturního života. Mění 
se následně i naše 
biorytmy, to kvůli 

dřívějšímu vstávání dětí a tudíž i celých rodin a následně většiny 
společnosti. 
 
Spolu s těmito změnami je nutno pro příštích 10 měsíců rozmyslet a 
naplánovat rozvrhy, aktivity, akce, kroužky, bohoslužby atd. atd. Není to 
na člověka příliš? V takovéto situaci jsme opět možná postaveni před 
otázky, které nás provázejí celým naším životem: „Na jak dlouho si mohu 
plánovat svůj život já? Co mě čeká v nejbližší budoucnosti? Kam se bude 
ubírat můj život? Zvládnu stanovené úkoly?“ Takovéto otázky mohou 
být někdy znepokojující. Mohou nám ale pomoci. Pomoci hledět nejprve 
na to, co je opravdu důležité. A až následně plánovat svou (vždy 
nejistou) budoucnost. 
Svou budoucnost totiž neznáme nikdo. Známe ale Toho, kdo ji dobře zná 
a zná i nás, zná naše srdce, zná naše touhy, zná naše bolesti i radosti. On 
ví, jak nejlépe náš život plánovat a organizovat. Není proto na škodu 
využít nějaké chvíle k té nejdůležitější pracovní a strategické schůzce. Ke 
schůzce s Tím, kterému na nás záleží, s tím, který jde po našich cestách 



 

s námi, a který, i když to mnohdy přímo nevnímáme, k nám promlouvá 
a nás doprovází... Vždyť „Svítilnou našim nohám je jeho slovo a světlem 
na naší stezce“ (srov. Žl 119,105). 
Přejeme vám dobrý start do tohoto školního roku a vše dobré na cestě, 
která má směr a cíl. 
 

Podle knížky Ve víru víry, Karmelitánské nakladatelství 
 
 
 

Nový Gibsonův film „Vzkříšení“ vyjde na Velikonoce 

 

Los Angeles –  Ve Svatém týdnu příštího roku se má objevit v kinech 

celého světa nový film Mela Gibsona „Vzkříšení Krista“ (The 

Resurrection of Christ). Naváže na slavné filmové ztvárnění Kristových 

pašíjí z roku 2004 (The Passion, česky Umučení Ježíše Krista) a to jak 

stylem tak obsazením. 

Produkce potvrdila, že v hlavních rolích se opět objeví Jim Caviezel 

(Ježíš), Maia Morgenstern (Maria), Christo Jivkov (Pilát) a Francesco De 

http://ikarmel.cz/kniha/Ve-viru-viry_101616.html
https://img.krestandnes.cz/2019/08/Snímka-obrazovky-2019-08-20-o-7.57.39.png


 

Vito (Petr). První verzi scénáře, napsanou Danem Gordonem, 

přepracoval Randall Wallace (autor Braveheart) a zachycuje události od 

třetí hodiny Velkého pátku po neděli Vzkříšení, které se doposud 

v kinematografii objevily jen okrajově. 

„Některé věci, které nemohu zatím prozradit, budou diváky šokovat,“ 

řekl v jednom z rozhovorů Jim Caviezel, který opět vystoupí v roli Krista. 

– „Neřeknu vám, jak Gibson postupuje, ale mohu říci, že to bude největší 

film v dějinách… Vzkříšení je ohromné téma… Snažíme se je uchopit 

přesvědčivým a poučným způsobem, aby film vnášel nové světlo a 

pokud možno se vyvaroval podivností,“ dodal americký herec. 

Film se bude nořit především do duchovních dimenzí, předeslal Mel 

Gibson. Nemůže být totiž pouhým popisem toho, co si všichni můžeme 

přečíst v evangeliu. Interpretace znamená zkoumání a hledání hlubších 

obsahů, uvedl režisér v rozhovoru s pastorem a evangelizátorem 

Gregem Lauriem. 

Projekt sponzorovaný  společností Samuel Goldwyn Films má rozpočet 

20 milionů dolarů a využívá rekvizity a kostýmy vyrobené pro předchozí 

film. 

 

 
 
Festival UNITED po deváté zaplnil centrum Vsetína 
 
Ve Vsetíně se od čtvrtka 22. 8. do soboty 24. 8. 2019 uskutečnil 9. ročník 
křesťanského multižánrového festivalu UNITED. Na akci s podtitulem 
Srdeční záležitost dorazilo podle odhadů organizátorů na 5500 
účastníků, včetně vystupujících, organizátorů a dobrovolníků, kteří se 
starali o chod festivalu. 
  



 

Pro návštěvníky bylo přichystáno několik hudebních scén. Hlavní 
dopolední a večerní programy probíhaly na Dolním náměstí. Zde také 
vystoupila většina hostů ze zahraničí. Na pódiu se poprvé v České 
republice představila britská zpěvačka Lucy Grimble. Naopak její krajan 
Martin Smith vystoupil v Česku již po páté. Ze Spojených států přijela 
rocková formace The Violet Burning, tanečník a rapper Brandon 
Knowbody Greathause a skupina Divine Attraction, která několik let 
působí v Česku. 
  

Dvě hudební scény byly spjaty s Domem kultury. Na prostranství před 
jeho budovou se nacházela scéna RING, která kromě hudby sloužila 
dětským programům a rozhovorům s vystupujícími. Dále zde byly 
atrakce pro děti, hřiště pro plážový volejbal a prezentační stánky. Velký 
sál sloužil scéně nazvané KLUB. Svá vystoupení zde odehráli Adonai, BCC 
Worship, rapper Envej, ESPÉ, Lévi, Miriam Kaiser trio a další. Několik 
vystoupení se uskutečnilo v místním evangelickém kostele. 
  



 

Hudební dramaturg Marek Moškoř hodnotí: "Všechny hudební scény 
měly velmi dobrou návštěvnost i v případě, že se jednalo o méně známé 
umělce a programy běžely současně na více scénách. Kapely si 
pochvalovaly atmosféru při vystoupení a odezvu publika. Mnohé 
očekávání předčil koncert britského hudebníka Martina Smithe. Díky 
bezprostřednímu projevu a profesionálnímu provedení se toto 
vystoupení řadí mezi nejlepší koncerty za dobu existence festivalu 
UNITED." 
  
Součástí programu bylo na 20 seminářů a 18 workshopů. Jako jejich 
vedoucí se představili Kateřina Lachmanová, Pavel Hošek, Ladislav 
Heryán, Karel Řežábek, Petr Vizina a jiní. 
  
"Semináře vyvolaly zájem, otevřely aktuální a mnohdy závažná témata. 
Řečníci se věnovali oblastem sexuáního zneužívání, rozvodů, 
pornografie, fake news, mezilidských vztahů a vztahu člověka s Bohem. 
Na některé semináře téměř nestačila kapacita prostor. Důležité byly také 
osobní příběhy řečníků," dodává vedoucí seminářů Vít Vurst. K programu 
dále patřilo promítání filmů s následnou diskuzí, divadelní představení, 
sportovní aktivity, poradenské a modlitební služby. 

 

 

 

Den díkůvzdání – v sobotu 5.října 2019 

Na chatě Pod vrchem v Hošťálkové 

 

  



 

Camporee 2019 – Portugalsko 

 
Unijní výprava pathfinderů vyrazila 
několika letadly ve středu 24. 7. 2019 do 
Lisabonu na divizní Camporee, které se 
opakuje jednou za čtyři roky. Je to velká 
příležitost k navázání mnoha 
kamarádství, k procvičení cizího jazyka a 
zjištění, že podobně smýšlejících 
pathfindererů je v Evropě několik tisíc. 
 
Jak akci viděla jedna z účastnic? 

25. 7. 2019 krátce po půlnoci, přijeli do národního parku Sesimbra 

poslední části Československé výpravy. Ráno jsme se nasnídali a 

následně šli prozkoumávat krásy Portugalska, konkrétně jsme jeli do 

městečka Sintra, kde jsme měli po skupinkách rozchod. Později jsme 

nasedli a jeli se podívat na další místa. Žel nám počasí nepřálo, ale i tak 



 

jsme se v pořádku dostali do parku na večeři. Dalšího dne jsme jeli na 

pláž, kde jsme měli možnost se učit surfovat. Užívali jsme si sluníčka, ale 

spousta lidí se spálilo i přesto, že se mazali. Večer jsme si zahájili sobotu 

a poté šli spát. V sobotu jsme zůstávali v parku a chválili Boha, ale 

odpoledne jsme šli na procházku napříč parkem a někteří se šli i koupat 

do jezera. V neděli jsme byli v Lisabonu a většina z nás navštívila i 

Oceanárium. V pondělí, poslední volnější den, jsme byli u lagun a 

oceánu. Večer jsme si zahájili sobotu ve velkém stanu. A program v 

tomto stanu jsme měli každý den ráno i večer. V úterý, ve středu a ve 

čtvrtek jsme chodili na workshopy, kde jsme získávali talenty a Jozuovy 

karty, za které jsme si mohli něco koupit v City life.  

Na každý 

den jsme 

měli také 

různé 

výzvy, jako 

jsme třeba 

měli nalepit 

na oblečení 

hvězdičku 

lidem, 

kterých si 

vážíme. Jeden večer se Československá výprava seznamovala se Španěly 

a také jsme si jeden den mohli dát dvě hlavní jídla a dva dezerty z jiných 

zemí. V sobotu odpoledne jsme měli velkou hru a myslím, že 

Československo obsadilo 1., 3., 5. a 7. místo. Takto uplynul týden na 

Camporee a v neděli jsme si sbalili věci a stany a vydali se na Lisabonské 

letiště a odtud letěli směr domov. Zážitek to byl velký a někteří ještě 

stále vyklepávají z bot portugalský písek, kterého tam bylo všude 

spousta. Děkuju za tuto úžasnou akci. 

Jindřiška Mročková 



 

Putovní kongres mládeže MSS  2019 - „Nahoru, dolů… Spolu“ 

Bylo teprve 9 hodin ráno, když jsme s Nikčou a Danem nastupovali 

28.července na vlak do Žiliny. Po přestupu na druhý vlak do Liptovského 

Mikuláše už cesta nebyla tak pohodová, protože jsme si neměli kam 

sednout a museli jsme sedět na schodech u východu z vlaku. 

Na nádraží jsme 

potkali několik 

kamarádů, kteří 

mířili na kongres 

stejně jako my. 

Když jsme dorazili 

do kempu 

v Demänovské 

dolině, kde akce 

začínala, přivítali 

jsme se s našimi 

milými přáteli a hned se vrhli na hraní her. Například hra BANG! pro nás 

byla každodenní nutností. Večer jsme se seznámili se skupinkou  a byl 

čas jít spát. 

V pondělí nás čekala „příjemná procházka“, kterou pro nás připravil 

David Kogut. Procházka měla 15km, převýšení 1000m, ale byla to 

zábava, přestože jsme byli naprosto zničení. Po návratu nás čekal opět 

program ve stanu, který jsme si moc užili. 

Probudili jsme se do krásného úterý a čekal nás výšlap na Ďumbier. Šli 

jsme po skupinkách a cestou jsme vytvářeli fotky na témata, která pro 

nás vymysleli vedoucí. Borůvky nám dodaly sílu a my jsme vyšli až na 

vrchol. Tedy skoro… Začalo velmi pršet a my jsme se asi 200metrů před 

úplným vrcholem museli vrátit. Jedna vedoucí omdlela a kamarádka 

z našeho týmu měla zdravotní problémy v důsledku nemoci. Pro obě 



 

letěl vrtulník, takže to bylo hodně napínavé. Ale druhý den už byly obě 

v pořádku. 

Středa byla odpočinková a naše parta, kterou jsme později nazvali 

Patifátka (na jídlo bylo patifu na nejrůznější způsoby ), hrála skoro celý 

den hry. 

Ve čtvrtek jsme poprvé sedli do raftů a vydali se po řece Hron do dalšího 

kempu. Na vodě byla legrace a pořádaly se i vodní bitvy. A zatím co na 

jiných lodích si prozpěvovali moderní písničky, naším songem se stal 

soundtrack z Večerníčku Včelí medvídci – „Já si plavu se svou lodí“ . 

Po příjezdu do kempu jsme šli společně do hlavního stanu a zpívali 

chvály. Někteří z nás spali v sudech po 2 nebo 4 lidech, takže jsme měli 

příjemnou noc.  

Sbalili 

jsme si 

naše věci a 

po vodě 

vyrazili na 

další místo 

našeho 

pobytu. Po 

příjezdu 

jsme šli do 

bazénu a 

moc si ho 

užili. 

Někteří z nás si šli ještě prohlédnout město a na jídlo. To, které jsme jedli 

na kongresu, bylo pouze vegetariánské, a tak už jsme měli velikou chuť 

na maso. Poté jsme se autobusem přesunuli na místo, kde jsme zůstali 

až do konce akce. Zahájili jsme si sobotu a byl čas jít spát.  

 



 

Probudili jsme se do krásného sobotního rána a už od té chvíle na nás 

Bůh působil. Každý si udělal asi 20ti minutové ztišení s Pánem o samotě 

a potom nás čekalo dobré jídlo, které pro nás připravili vedoucí. Večer 

nás velmi mile překvapil křest jednoho chlapce. Všichni jsme byli šťastní, 

že se rozhodl pro Boha. A další překvapení hned následovalo – stoly plné 

dobrého, i když asi ne úplně zdravého jídla, které nám představilo různé 

státy světa. Například Amerika byla zastoupena hranolky, Čína nudlemi. 

Bylo zde i kolo štěstí a já jsem vyhrála možnost obejmout 5 lidí. Tento 

večer se rozhodně nešlo spát brzy. Někteří hráli hry, jiní jedli, a my jsme 

si šli lehnout na krásnou louku, kde jsme si povídali a nakonec i usnuli. 

 

Nedělní ráno bylo naše poslední společné, a my jsme z toho byli velmi 

smutní. Ale byli jsme naplněni Boží láskou, díky které jsme si užili i 

poslední chvíle. Naposledy jsme si zazpívali chvály a pomalu se začali 

rozjíždět do svých domovů.  

Všichni by se mnou jistě souhlasili, že kongres byla úžasná akce. Šli jsme 

nahoru, šli jsme dolů, ale hlavně jsme šli SPOLU. Děkuji Bohu za tento 

týden strávený s úžasnými lidmi. 

Adéla Vráblová 



 

Čína odstraňuje slova Bible, Bůh a Kristus z klasické dětské literatury 

 

Peking – Čínské úřady se ve své snaze mít křesťanství více pod kontrolou, 

se rozhodly vymazat slova jako „Bible“, „Bůh“ a „Kristus“ z klasických 

dětských příběhů, včetně Robinsona Crusoe. 

Čínské ministerstvo školství nedávno představilo novou školní učebnici, 

která má pomoci studentům pátých ročníků „porozumět jiným 

kulturám.“ V učebnici je podle The Chrisian Post několik populárních 

příběhů zahraničních spisovatelů, včetně Robinsona Crusoe nebo 

Děvčátka se sirkami. Každý příběh je však cenzurován, aby se odstranil 

jakýkoli náboženský odkaz.  

 

V klasickém románu Daniela Defoe z 18. století objevil trosečník 

Robinson Crusoe tři Bible ve ztroskotané lodi, které poté použil jako svůj 

morální kompas. Čínská verze však eliminuje slovo „Bible“, namísto toho 

uvádí, že Crusoe se inspiroval „několika knihami.“ 

Příběh Vaňka od Čechova obsahuje pasáž, ve které se v kostele říká 

modlitba, během níž se několikrát zmiňuje slovo „Kristus“. V čínské verzi 

je tato část vynechána a každý výskyt slova Kristus byl vymazán. 

https://www.christianpost.com/news/china-removes-bible-god-christ-from-childrens-classics-like-robinson-crusoe.html
https://img.krestandnes.cz/2019/08/Snímka-obrazovky-2019-08-20-o-6.26.36.png


 

Asia News poznamenává, že cenzura křesťanských náboženských prvků 

není ničím novým. V roce 2018 čínská vládnoucí komunistická strana 

oznámila pětiletý plán, jak učinit křesťanství kompatibilnější se 

socialismem. 

„Existují návrhy, aby nová Bible nevypadala západně a měla by vypadat 

více čínsky a odrážet čínskou etiku konfucianismu a socialismu,“ řekl 

podle The Christian Post Bob Fu, zakladatel organizace ChinaAid. 

Kromě toho Bible již není k dispozici pro online nákup a úřady nedávno 

podle International Christian Concern uvěznily sedm zaměstnanců 

obchodu s elektronikou za prodej zvukových nahrávek s biblickým 

textem. 

Open Doors řadí Čínu na 27. místo, pokud jde o pronásledování křesťanů 

na seznamu World Watch 2019. 

Krestandnes.cz 

 

 

 

  



 

Mladí křesťané se modlí za probuzení v Evropě. Také za zemi Husa a 

Havla, aby se v pokání obrátila ke Kristu 

 

 

Mládežnická organizace IFES (Internatonal Fellowship of Evangelical 

Students) v únoru spustila iniciativu s názvem „Revive Europe“, s cílem 

„modlit se a postit se alespoň jednou týdně“ za každou evropskou zemi. 

Modlitební maraton potrvá až do konce prosince 2019, kdy se v 

Karlsruhe bude konat kongres pro křesťany ve věku 18 až 30 let. Dosud 

byla na sociálních sítích sdílená krátká jednominutová videa z více než 

25 zemí. 

Portál Evangelical Focus uvádí některé z problémů, které mladí křesťané 

vnímali jako závažné: „Vliv, peníze a sex jsou modly naší země,“ „Lidé 

neznají Ježíše Krista“ – „Rozšířená je xenofobie a apatie,“ „Mnoho 

studentů zbožňuje jenom své knihy a vzdělání,“„Někdy se jako 

evangelikálové cítíme tak malí,“ „Většina mladých lidí nemá naději a 

touží opustit zemi.“ 

V případě České republiky se ve videu připomnělo, že země slaví 30 let 

od pádu komunismu. I když se lidé těší svobodě a rostoucí prosperitě, 

společnost je na druhou stranu však plná rozdělení a zklamání z vládní 

moci, uvádí se k modlitbám. 

https://img.krestandnes.cz/2019/08/Snímka-obrazovky-2019-08-17-o-8.01.45.png


 

 



 

Newsletter HopeTV.cz  

 

  

Boj s nemocí je další z epizod 

druhé řady seriálu Utopie, 

kterou právě připravujeme. 

Pozvání k rozhovoru přijal 

aktivní křesťan Martin Hasík 

a vyprávěl nám o zvláštním 

procesu změny svého 

uvažování pod vlivem vážné 

choroby.  

 

Enormní zájem účastníků zaznamenal letošní Biblický týden Českého sdružení 

CASD s řečníkem Danielem Dudou. Cyklus výkladů a zamyšlení na již tradiční 

téma Velký příběh Bible jste mohli sledovat v přímém přenosu na YouTube 

kanálu HopeTV a k dispozici bude i čistý sestřih všech přednášek. 



 

S Janem Bártou natáčíme 

tzv. autorské čtení jeho 

knihy "Kohouti kokrhají 

všude stejně". 

Audiozáznam bude 

sloužit nevidomým lidem 

v rámci aktivit 

Adventistické služby 

lidem se speciálními 

potřebami. Jedinečné postřehy Jana Bárty z jeho pracovních cest pro 

humanitární organizaci ADRA můžete poslouchat i vy - záznam bude veřejný. 

 

Seriál Identita uzavíráme 

jedním z klíčových témat Církve 

adventistů sedmého dne - 

Trojandělským poselstvím. Co 

tento tajemně znějící termín 

znamená? Jsme rádi, že k 

rozhovoru přijal pozvání teolog 

a učitel na Newbold College ve 

Velké Británii Ján Barna. 

Služba potřebným, to je téma celého čtvrtletí pořadu Bible pro dnešek. Nejen 

v době prvních učedníků, 

ale i dnes máme kolem 

sebe mnoho lidí, kteří 

trpí nouzí. Díly 7 - 8 se 

věnují službě Ježíše právě 

těm nejpotřebnějším a 

díl 9 zaměřuje naši 

pozornost na první církev 

a ženu jménem Dorkas.   



 

Příloha – Kvatro Es    (Smějeme Se Sami Sobě) 

Ohlédnutí za sborovým výletem v Mělníku 

 

 

 

 

Doner kebab 

IZÁK  

- ten musí být 

košer ! 



 

 

 

 


